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INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
1. Confira os campos N.o DE ORDEM, N.o DE INSCRIÇÃO e NOME DO CANDIDATO, que constam na etiqueta fixada em sua
carteira.
2. Confira se o número do gabarito deste caderno corresponde ao número constante na etiqueta fixada em sua carteira. Se houver
divergência, avise imediatamente o fiscal.
3. É proibido folhear o Caderno de Questões antes do sinal, às 9h.
4. Após o sinal, confira se este caderno contém 40 questões objetivas e/ou algum defeito de impressão/encadernação e verifique se as
matérias correspondem àquelas relacionadas na etiqueta fixada em sua carteira. Qualquer problema avise imediatamente o fiscal.
5. Durante a realização da prova é proibido o uso de dicionário, de calculadora eletrônica, bem como o uso de boné, de óculos com
lentes escuras, de gorro, de turbante ou similares, de relógio, de celulares, de bips, de aparelhos de surdez, de MP3 player ou de
aparelhos similares. É proibida ainda a consulta a qualquer material adicional.
6. A comunicação ou o trânsito de qualquer material entre os candidatos é proibido. A comunicação, se necessária, somente poderá ser
estabelecida por intermédio dos fiscais.
7. O tempo mínimo de permanência na sala é de duas horas e meia, após o início da prova. Ou seja, você só poderá deixar a sala de
provas após as 11h30min.
8. No tempo destinado a esta prova (4 horas), está incluído o de preenchimento da Folha de Respostas.
9. Preenchimento da Folha de Respostas: no caso de questão com apenas uma alternativa correta, lance na Folha de Respostas
o número correspondente a essa alternativa correta. No caso de questão com mais de uma alternativa correta, a resposta a
ser lançada corresponde à soma dessas alternativas corretas. Em qualquer caso o candidato deve preencher sempre dois
alvéolos: um na coluna das dezenas e um na coluna das unidades, conforme o exemplo (do segundo caso) ao lado: questão
47, resposta 09 (soma, no exemplo, das alternativas corretas, 01 e 08).
10. ATENÇÃO: não rabisque nem faça anotações sobre o código de barras da Folha de Respostas. Mantenha-o “limpo” para
leitura óptica eficiente e segura.
11. Se desejar ter acesso ao seu desempenho, transcreva as respostas deste caderno no “Rascunho para Anotação das
Respostas” (nesta folha, abaixo) e destaque-o na linha pontilhada, para recebê-lo hoje, ao término da prova, no horário das
13h15min às 13h30min, mediante apresentação do documento de identificação. Após esse período o “Rascunho para
Anotação das Respostas” não será devolvido.
12. Ao término da prova, levante o braço e aguarde atendimento. Entregue ao fiscal este caderno, a Folha de Respostas e o Rascunho para
Anotação das Respostas.
13. A desobediência a qualquer uma das determinações dos fiscais poderá implicar a anulação da sua prova.
14. São de responsabilidade única do candidato a leitura e a conferência de todas as informações contidas neste Caderno de Questões e na
Folha de Respostas.
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Corte na linha pontilhada.
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UEM – Comissão Central do Vestibular Unificado

GABARITO 1

HISTÓRIA

Questão 03 ———————————————————

Questão 01 ———————————————————

Sobre o absolutismo e a formação dos Estados Modernos,
assinale o que for correto.

Leia o fragmento a seguir e assinale o que for correto,
considerando também conhecimentos sobre a expansão do
Império Romano.
“A expansão territorial romana é revestida de características
próprias que a diferenciam dos processos de expansão dos outros
povos da Antiguidade. Foi um fenômeno de longa duração, com
ritmos de intensidade variada, que se estendeu desde o século V
a.C. até o século II d.C., com as campanhas militares de Trajano.
Roma atingiu, sob esse imperador, a extensão máxima de seu
império, através da anexação da Dácia, da Armênia, da
Mesopotâmia e da Arábia”. (MENDES, N. M. Roma e o
Império: Estruturas de Poder de um Império Antigo. In:
Impérios na História. Coords. SILVA, F. C. T. da; CABRAL, R.
P.; MUNHOZ, S. J. Rio de Janeiro: Elsevir, 2009, p. 29).
01) Apesar da incorporação de uma vasta área territorial, o
expansionismo do Império Romano se limitou ao atual
continente europeu.
02) Com a expansão territorial, houve um aumento
significativo do emprego da mão de obra escrava na
agricultura e nas atividades urbanas.
04) Nesse processo expansionista, ao vencer os cartagineses e
ao escravizar seus habitantes, Roma passou a dominar o
Mediterrâneo Ocidental.
08) Organizado em províncias e contando com um importante
exército dividido em legiões, o Alto Império demarca o
apogeu do expansionismo romano.
16) As sucessivas derrotas sofridas para os etruscos, nas Guerras
Púnicas, assinalam o fim do expansionismo de Roma.

Questão 02 ———————————————————
Cronologicamente o final do Império Romano do Ocidente
marca a passagem da Antiguidade para a Idade Média. Com
isso, diversas práticas econômicas, políticas, culturais, sociais e
religiosas desapareceram, enquanto outras sobreviveram nas
estruturas da nova sociedade. Sobre esse assunto, assinale o
que for correto.
01) Diferentemente da ideia de império como suporte de
organização político-territorial, os vários povos que
ocuparam as terras na Europa Ocidental instalaram-se
como reinos autônomos.
02) O abandono do latim e a adoção das línguas bárbaras pela
Igreja Romana são acontecimentos culturais que marcam a
passagem da Antiguidade para a Idade Média.
04) No final do Império Romano, a incorporação das pequenas
propriedades pelos grandes detentores de terras e a adoção
da servidão foram fundamentais para a instituição do
feudalismo na Idade Média.
08) Houve o abandono do cristianismo como religião oficial,
que foi recuperado somente com a Reconquista Cristã na
Península Ibérica.
16) Com a queda do Império Romano, a utilização de mão de
obra escrava deixou de existir na fração ocidental da Europa.
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01) A oligarquia foi a primeira forma de governo do Estado
Moderno.
02) O mercantilismo foi o modelo econômico mais
significativo do período moderno.
04) O absolutismo é um regime em que o monarca possui o
poder absoluto, podendo decretar leis, criar e cobrar
impostos, nomear funcionários e manter exércitos
permanentes.
08) Para consolidar o Estado Moderno, as monarquias nacionais
adotaram algumas medidas para garantir o controle político,
tais como uma burocracia administrativa, leis e justiça
unificadas e um sistema tributário centralizado.
16) A política monetária dos Estados Modernos era conhecida
como monofisismo, ou seja, a adoção de uma moeda única
para toda a Europa.

Questão 04 ———————————————————
No Brasil, durante o século XIX, ocorreram diversas revoltas
sociais. Uma das mais importantes foi a Revolução de
Pernambuco de 1817, que neste ano completa 200 anos. Sobre
os motivos dessa Revolução, assinale o que for correto.
01) Motivos econômicos: reação dos senhores rurais e dos
homens livres contra o domínio dos portugueses e contra
os altos preços pelos quais estes vendiam gêneros de
primeira necessidade.
02) Motivos religiosos: revolta contra a decisão de Portugal de
incendiar a catedral de Recife e de prender o arcebispo da
cidade.
04) Motivos culturais: insatisfação contra o fechamento das
principais escolas e bibliotecas.
08) Motivos políticos: desejo dos revoltosos de substituir a
monarquia absoluta por um governo liberal e republicano.
16) Motivos sociais: insatisfação da população em relação ao
custo de vida e à cobrança de altos impostos.

Questão 05 ———————————————————
Sobre a erva-mate no estado do Paraná, é correto afirmar que
01) é uma planta medicinal que, antes do descobrimento do
Brasil, foi muito utilizada pelas populações indígenas para
combater ferimentos por ataques de animais selvagens.
02) era cultivada nos Campos Gerais em sistema de plantio
direto e em rotação de culturas.
04) foi o principal produto da economia paranaense no período
provincial.
08) sua indústria contribuiu para o desenvolvimento de outras
empresas, tais como as de embalagem, de metalurgia, de
madeira, e a gráfica.
16) o crescimento da economia ervateira consolidou a riqueza
da aristocracia paranaense do século XIX e contribuiu para
que as elites defendessem a emancipação política do
Paraná da província de São Paulo.

GABARITO 1

Questão 06 ———————————————————
Sobre a civilização inca, é correto afirmar que
01) mita era um imposto pago com trabalho. Os camponeses
eram recrutados para trabalhar alguns meses por ano para
realizar obras coletivas, tais como a construção de estradas,
de canais de irrigação e de templos.
02) a cidade de Cuzco, que os Quéchuas chamavam de Kosko,
era a capital do Império e ali vivia o chefe supremo (Sapa
Inca), cercado pela família real, pela nobreza e pelos
sacerdotes.
04) a agricultura era a base da economia inca, destacando-se a
produção de milho e de batata.
08) os incas foram dominados pelos maias em uma longa
guerra chefiada por Montezuma.
16) a escrita inca era muito parecida com o alfabeto fenício e
era desenhada em peles de lhamas e de alpacas.

Questão 07 ———————————————————
Assinale o que for correto sobre processos de independência
de países latino-americanos.
01) Com a guerrilha de Ernesto Guevara de la Serna (Che
Guevara), a Bolívia foi o último país latino-americano a
conquistar a sua independência.
02) A independência da Argentina e a do Paraguai ocorreram
após o desmembramento do Vice-Reino do Rio da Prata,
pertencente à Espanha.
04) No Brasil, a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana
foram movimentos de independência ocorridos durante o
período regencial.
08) A Revolução Francesa e a independência das treze colônias
na América do Norte foram acontecimentos que
influenciaram a emancipação política na América Hispânica.
16) Na primeira metade do século XIX, o sonho de uma
América livre foi idealizado por Simón Bolívar, que
pretendia unificar todos os países situados abaixo dos
territórios dos Estados Unidos da América.

Questão 08 ———————————————————
A Revolução Francesa foi um acontecimento que provocou
transformações políticas e sociais na sociedade ocidental do
século XVIII. Sobre essas transformações, é correto afirmar que
01) a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e os
ideais do Iluminismo inspiraram os ideais revolucionários e
contribuíram para fundamentá-los.
02) os revolucionários tinham como meta destruir as forças da
burguesia e do proletariado e implantar um Estado
absolutista.
04) os camponeses pretendiam transformar as relações de
trabalho e abolir os vestígios da aristocracia feudal ainda
presentes na sociedade francesa.
08) a alta, a média e a pequena burguesias, os camponeses e os
pobres das cidades formavam parte do Terceiro Estado,
que, juntamente com o Primeiro e o Segundo Estados,
compunham a sociedade francesa da época.
16) os ideais revolucionários foram vitoriosos devido à
implantação de uma república representativa na França,
formada pelo clero, pela aristocracia e pelo povo.

Questão 09 ———————————————————
A respeito da divisão territorial da Península da Coreia e de
suas consequências políticas no cenário mundial, assinale o que
for correto.
01) Essa divisão entre Norte e Sul já existia antes da eclosão da
Segunda Guerra Mundial: a Coreia do Norte era
influenciada pela política externa do Japão; e a do Sul, pela
política externa da China.
02) Após a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, a
Coreia do Norte ficou sob a influência política da União
Soviética; e a Coreia do Sul, sob a influência política dos
Estados Unidos da América.
04) O conflito bélico entre as duas Coreias teve início com a
invasão, pelos norte-coreanos, dos territórios sul-coreanos,
com o objetivo de unificar a Península nos anos de 1950.
08) A partir da vitória de Mao Tsé-Tung, em 1949, a China
comunista tornou-se uma grande aliada política da Coreia
do Norte.
16) Com o final da Guerra Fria, diante do poderio militar da
Coreia do Sul o Conselho de Segurança das Nações Unidas
decretou uma série de sanções econômicas visando
diminuir a possibilidade de uma guerra nuclear naquela
região.

Questão 10 ———————————————————
A eclosão da Revolução, em outubro de 1917, abalou e
transformou as estruturas econômicas e políticas internas da
Rússia. Sobre a situação da Rússia no contexto da Revolução
de outubro de 1917, assinale o que for correto.
01) Durante o processo revolucionário, os rebeldes contaram
com o apoio de exércitos estrangeiros, principalmente da
Inglaterra e dos Estados Unidos da América.
02) Enquanto os mencheviques (minoria) defendiam uma
aliança política entre trabalhadores e burguesia para
conquistar o poder, os bolcheviques (maioria) defendiam a
conquista do poder pelos trabalhadores por meio da luta
revolucionária.
04) A servidão existiu no País até a segunda metade do século
XIX, quando foi oficialmente abolida. No entanto os
trabalhadores camponeses continuaram a viver na
precariedade.
08) A Rússia já era um dos países europeus mais
desenvolvidos militarmente e, mesmo assim, buscou
expandir sua indústria bélica anexando territórios dos
países vizinhos.
16) Ainda que a industrialização tenha começado no século XX,
a burguesia industrial russa tinha pouco peso na economia
do País, pois o capital advinha da Inglaterra e da França.
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Questão 11 ———————————————————
Sobre o imperialismo na Ásia e na África, assinale o que for
correto.
01) A dominação britânica na Índia promoveu a destruição das
comunidades tradicionais indianas, que mesclavam a
pequena produção agrícola com a produção artesanal.
02) Em meados do século XIX, os Estados Unidos enviaram ao
Japão uma esquadra militar conhecida como Esquadra
Negra, para forçar a abertura dos portos japoneses ao
comércio norte-americano.
04) A partilha da África, decidida na Conferência de Berlim
em 1884/1885, organizou a corrida das nações europeias
para conquistar os territórios livres africanos e para
assegurar o livre comércio no continente.
08) Os Estados Unidos e a Inglaterra foram as nações que
condenaram a Conferência de Berlim e impuseram sanções
econômicas e políticas aos países que participaram da
reunião.
16) A supremacia econômica foi utilizada para justificar a
expansão imperialista, já que havia uma ideia difusa, na
sociedade europeia, de que a raça branca tinha
superioridade sobre povos de outras raças.

Questão 12 ———————————————————
Neste ano de 2017, completam-se 100 anos de um dos
acontecimentos mais marcantes do movimento operário
brasileiro: a greve anarquista de 1917. Sobre esse movimento
durante a Primeira República, é correto afirmar que
01) o anarcossindicalismo era uma variante do anarquismo,
cujos integrantes viam os sindicatos como o principal
instrumento de luta contra o estado burguês e a sociedade
capitalista.
02) a Confederação Operária do Brasil (COB) foi fundada em
1908 sob a liderança dos anarcossindicalistas.
04) em 1927 foi publicada a Lei Celerada, que foi a primeira
lei que instituiu a legislação trabalhista no Brasil.
08) os movimentos grevistas que se notabilizaram entre os anos
1917 e 1920 defendiam aumento salarial, proibição de
trabalho para menores de 14 anos, jornada de 8 horas e fim
do trabalho aos sábados à tarde e estabilidade no emprego.
16) a Revolta da Chibata foi realizada pelas mulheres
trabalhadoras que não aceitavam ganhar salários menores
do que recebiam os homens.

Questão 13 ———————————————————
Sobre o período da ditadura militar no Brasil (1964-1985),
assinale o que for correto.
01) A propaganda ufanista do regime militar contribuiu para
firmar a imagem de que o País caminhava rapidamente
para o posto de grande potência econômica.
02) A centralização política e o fortalecimento do poder
executivo obtiveram apoio dos empresários, que viam o
regime como uma alternativa positiva ao governo deposto
de João Goulart.
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04) O Ato Institucional número 5 (AI-5) decretou o fechamento
do Congresso Nacional e determinou a suspensão da
garantia de habeas corpus nos casos de crimes políticos.
08) A implantação do pluripartidarismo foi uma das primeiras
medidas adotadas pelo presidente Humberto Castelo Branco.
16) A Lei de Anistia, ao mesmo tempo em que permitiu o
retorno dos exilados ao País e a libertação dos presos
políticos, impediu a punição dos responsáveis por crimes
de torturas e por perseguições realizadas por órgãos de
segurança do Estado.

Questão 14 ———————————————————
Sobre a cultura do café no estado do Paraná, assinale o que for
correto.
01) Desde a segunda metade do século XIX, o chamado “Norte
Pioneiro” ou “Norte Velho” já se destacava como uma
importante região produtora de café.
02) Entre os anos de 1930 e 1960, o principal regime de
trabalho existente nas fazendas de café era o colonato, que
se caracterizava por ser um contrato que combinava a força
de trabalho de toda a família, ou seja, do homem, da
mulher e dos filhos maiores de 14 anos.
04) Na década de 1960, o Paraná tornou-se o maior produtor
brasileiro da rubiácea.
08) A geada negra de 1975 e a política do governo brasileiro de
racionalizar a cafeicultura e de incentivar a diversificação e
a mecanização do uso da terra foram cruciais para o
declínio da lavoura do café no Estado.
16) Para combater o êxodo rural provocado pela geada negra
de 1975, o então governador do Paraná, Jaime Canet
Júnior, criou o programa estadual de moradia rural,
conhecido como “Vilas Rurais”.

Questão 15 ———————————————————
Sobre a história política do Paraná, assinale o que for correto.
01) A Revolução Federalista foi um movimento organizado
pela burguesia paranaense e tinha como objetivo separar o
estado do Paraná do Brasil.
02) Durante o Estado Novo, o governo de Getúlio Vargas
desmembrou parte do noroeste de Santa Catarina e parte do
oeste e do sudoeste do Paraná para criar o Território
Federal do Iguaçu, cuja capital foi instalada na cidade de
Laranjeiras do Sul.
04) As Universidades Estaduais de Londrina (UEL), de
Maringá (UEM) e de Ponta Grossa (UEPG) foram criadas
no ano de 1969 durante o governo de Paulo Pimentel.
08) A Operação Marumbi foi uma operação policial realizada
pela Delegacia de Ordem Política e Social (Dops), no ano
de 1975, para prender e processar militantes políticos que
lutavam contra a ditadura militar no estado do Paraná.
16) O paranismo foi um movimento político criado na década
de 1970, com atividades em cidades como Curitiba, Foz do
Iguaçu, Londrina e Maringá, para estimular a criação de
cursos de História, Sociologia e Ciência Política nas
universidades estaduais.
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Questão 16 ———————————————————
Com a transferência da família real portuguesa para o Brasil,
em 1808, foi tomada uma série de medidas que afetou a
economia, a política e a cultura da Colônia. A respeito desse
conjunto de medidas, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
01) O rei assinou um decreto para fechar os portos com o
objetivo de impulsionar a indústria e o comércio coloniais.
02) A criação, na cidade do Rio de Janeiro, de uma filial da
Imprensa Régia, do Banco do Brasil e do Real Hospital
Militar foi uma medida tomada pela coroa para atender às
necessidades das novas famílias instaladas na Colônia.
04) Abandonou-se a política de povoamento e de exploração
do território por uma política de concessão de terras
coletivas a colonos e a ex-escravos, principalmente para o
cultivo da cana-de-açúcar.
08) Além das questões internas, o governo de D. João VI se
preocupou com a política externa ao ocupar a Guiana
Francesa, em 1809, e ao anexar parte do atual Uruguai, em
1818.
16) Com o objetivo de interligar a capital da Colônia com
outras regiões, o Governo passou a oferecer créditos
bancários para a plantação e para a criação de gado.

Questão 17 ———————————————————
O Império Carolíngio foi a maior expressão política da Alta
Idade Média Ocidental. Sobre esse Império, assinale o que for
correto.
01) Ao coroar Carlos Magno, o papa almejava estabelecer uma
aliança política entre a Igreja Católica e o reino, assim
como restaurar a unidade do mundo ocidental sob a
autoridade de um imperador cristão.
02) Com o Renascimento Carolíngio, Carlos Magno instituiu
um programa de valorização da cultura germânica e a
proibição das manifestações culturais greco-romanas.
04) Devido ao seu vasto território, o Império Carolíngio
organizava-se em unidades político-administrativas
denominadas marcas, administradas por marqueses; e
condados, administrados por condes.
08) Objetivando expandir o território e implantar o
cristianismo em outras regiões da Europa, Carlos Magno
substituiu o emprego da força militar pela catequese e pela
conversão pacífica dos povos pagãos, atitude que fez dele
um dos principais monarcas pacifistas da Europa medieval.
16) Na inexistência de um Estado centralizado, os laços políticos
entre o poder central (representado pelo imperador) e seus
administradores regionais (representados pela aristocracia)
passaram a ocorrer pelo juramento de fidelidade.

Questão 18 ———————————————————
Sobre o processo de colonização do Brasil por Portugal,
assinale o que for correto.
01) A colonização oficial portuguesa ocorreu a partir de 1530,
com a expedição comandada por Martin Afonso de Souza,
cujos objetivos, dentre outros, era percorrer o litoral em
busca de ouro e de prata e organizar núcleos de
povoamento e de defesa do território.

02) Em 1534, o rei D. João III instalou o modelo
administrativo provincial, sistema que perdurou até a
independência do Brasil.
04) A agricultura, na Colônia, era realizada com base na
grande propriedade, na monocultura da cana-de-açúcar e na
utilização do trabalho escravo.
08) A Carta Régia de 1570 proibiu a Companhia de Jesus de
instalar reduções jesuíticas na região sul do Brasil.
16) A partir de meados do século XVI, Portugal se consorciou
com a Holanda para a venda do açúcar produzido na
Colônia. Enquanto Portugal ficava responsável pela
produção e pelo transporte do produto bruto até Lisboa, a
Holanda ficava responsável pelo refino do produto e pela
distribuição para toda a Europa.

Questão 19 ———————————————————
A partir do século XVI, surgiram vários movimentos religiosos
que passaram a influenciar a política de diversos países da
Europa. Sobre a influência desses movimentos, assinale o que
for correto.
01) A criação da Companhia de Jesus foi uma estratégia
pensada pela Igreja Católica para recuperar os espaços
perdidos para os protestantes, assim como para assegurar e
difundir o catolicismo na América, na África e na Ásia.
02) O calvinismo encontrou uma melhor acolhida em
territórios com desenvolvimento capitalista precoce (como
nos Países Baixos) e, posteriormente, nas colônias inglesas
da América do Norte.
04) A difusão do protestantismo em Portugal e na Espanha
ocorreu graças ao empenho da burguesia mercantil e da
aristocracia rural.
08) Devido à pressão da coroa portuguesa, o calvinismo, o
luteranismo e o anglicanismo se tornaram religiões oficiais
do Estado brasileiro.
16) Na Inglaterra, o anglicanismo foi implantado pelo rei
Henrique VIII (1509−1547), que procurava reforçar o seu
poder e afastar a influência do papado sobre o seu território.

Questão 20 ———————————————————
Na década de 1960, a Igreja Católica, por intermédio das
dioceses de Londrina, de Maringá, de Jacarezinho e de Campo
Mourão, criou a Frente Agrária Paranaense (FAP), cujo
objetivo era proporcionar melhores condições de vida aos
homens do campo. Assinale o que for correto a respeito das
finalidades da FAP.
01) Criar sindicatos de orientação cristã e formar líderes
sindicais rurais.
02) Apoiar o governo de João Goulart, nas suas políticas de
reforma agrária.
04) Estruturar cooperativas para os pequenos proprietários
rurais.
08) Divulgar e estruturar as ligas camponesas no norte do
Paraná.
16) Promover a harmonia e a amizade entre patrões e
trabalhadores rurais, baseadas na compreensão e no
respeito recíprocos.
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